
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.20.2020.RM 

 
Wrocław, dnia  10 listopada  2020 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 

Dotyczy postępowania pn: Dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS dla Wydziału Biotechnologii UWr 

wraz  z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z 

późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji 

masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8. 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły następujące 

pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w szczelinę regulowaną w zakresie 0,1 – 5 nm? Szczelina taka 
pozwala na wykonanie dokładnych i precyzyjnych pomiarów zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych (szczelina 

posiada również regulacje wysokości do pomiarów w mikrokuwetach oraz z obniżonym rozproszeniem światła). 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby szerokość szczeliny spektralnej była regulowana w zakresie nie 
mniejszym niż 0,1 - 10 nm. Zwiększanie szerokości szczeliny wpływa na wzrost natężenia linii widmowych i 
czułości pomiarów. 
 
  

2.      Czy Zamawiający dopuści aparat niewyposażony w funkcje automatycznego rozpoznawania akcesoriów? 
Funkcjonalność taka nie jest popularnym rozwiązaniem w dostępnych na rynku spektrofotometrach UV-Vis dlatego 
stanowi ona w naszym przekonaniu jedynie parametr mający na celu faworyzowanie rozwiązania jednego, 
konkretnego producenta. Ponadto Zamawiający nie wymaga aby wraz z aparatem były dostarczone jakiekolwiek 

akcesoria dlatego funkcjonalność taka wydaje się być zbędna. 
 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat niewyposażony w te funkcje. 

 
 
3.       Czy Zamawiający dopuści aparat, który jest  w pełni obsługiwany z poziomi oprogramowania 
komputerowego i który nie posiada dedykowanego przycisku do uruchamiania pomiaru? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby spektrofotometr był wyposażony w dedykowany przycisk do 
uruchamiania pomiarów, co ułatwia jednoczesne operacje na próbkach i pomiary w przypadku dużej ilości próbek. 
 

  
Udzielenie twierdzących odpowiedzi pozwoli nam na zaproponowanie spektrofotometru posiadającego znacznie 
lepsze parametry optyki, aniżeli wymagane, tj. znacznie szerszy zakres liniowości pomiaru (-5 do 5 A), trzykrotnie 
lepszą dokładność długości fali, pięciokrotnie lepszą powtarzalność długości fali, dwukrotnie lepszą stabilność linii 
bazowej, dwukrotnie niższe rozpraszanie światła oraz dwukrotnie niższy poziom szumów.  
 

 



 

 

Pytania od Wykonawcy 2: 

 

1. Proszę o wyjaśnienie czemu Zamawiający wymaga "Możliwości wyboru z poziomu oprogramowania długości 

fali, przy której następuje automatyczna zmiana źródła promieniowania w zakresie 335 - 345 nm"  oraz 

dopuszczenie spektrofotometru z automatyczną zmianą typu lampy wraz z przechodzeniem pomiędzy 

zakresami UV oraz VIS bez konieczności wybierania długości fali przy której następuje zmiana ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby z poziomu oprogramowania można było wybierać długość fali w zakresie 

335 - 345 nm, przy której spektrofotometr będzie automatycznie zmieniał źródła promieniowania, w zależności od 

potrzeb pomiarowych (przy jakiej długości fali będą występowały piki i by nie zachodziła tam zmiana 

promieniowania). Oprogramowanie ma stanowić integralną część ze spektrofotometrem. 

 

2. Czy Zamawiający uzna za równoważny spektrofotometr ze zmienną szczeliną w zakresach: 0.5, 1, 2, 4 oraz  

5nm ? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby szczelina była regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 0,1 - 10 nm. 

 

3.Czy Zamawiający uzna za równoważny spektrofotometr z fotodiodą silikonową jako detektorem? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga do swoich pomiarów czułego detektora - fotopowielacza. 

 

4.Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr o zakresie fotometrycznym -0.3 to 3A ? 

Odpowiedź: Nie. 

 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr z dokładnością fotometryczną ± 0.5% przy 0.5A, 1.0A oraz 

2.0A ? 

Odpowiedź: Nie. Zaproponowana dokładność fotometryczna nie spełnia wymagań Zamawiającego szczególnie w 

zakresie 0,5 - 1,0 A. 

 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr z dokładnością dł.fali ± 0.3nm ? 

Odpowiedź: Nie. 

 

7. Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr z prędkością skanowania 2500 nm/min ( powrotna 3000 

nm/min) ? 

Odpowiedź: Nie. 

 

8.Czy Zamawiający zgodzi sie na spektrofotometr z wypłaszczeniem linii bazowej ± 0.002 oraz poziomem 

szumów ± 0.0001A @ 500nm 0A ? 

 

Odpowiedź: Nie. 

 
W imieniu Zamawiającego informację przekazała 

Mgr Renata Michałowska 
  
  

 


